
26 /// DATACENTRE / DANSKE KOMMUNER / NO. 7 / 2021

De har valgt Odense, fordi Odense
er spændende på teknologi og robotter,
og fordi de gerne vil lave forretning
og gerne vil udvikle sig her i byen, og
det er også et væsentligt skridt i den

grønne omstilling.
Peter Rahbæk Juel (S), borgmester,

Odense. Til DR.

HVORFOR DANMARK?
• Vi har meget få strømafbrydelser. Så få, at det danske elnet
samlet er i drift 99,99 procent af tiden.

• Vores klima betyder, at man ikke skal bruge så meget energi på
nedkøling.

• Der er mange velegnede steder at bygge et datacenter, fordi
befolkningstætheden ikke er stor uden for de store byer.

• 72 procent af Danmarks el kommer fra vedvarende energikilder.
• 64 procent af husstandene er koblet på fjernvarmenettet, hvilket
giver gode muligheder for at genbruge overskudsvarmen.

• Danmark er koblet direkte på et 7.000 km langt fiberkabel, TAT-
14, der forbinder Europa og USA. Det er eksempelvis Sverige og
Norge ikke. Derfor kan data transporteres endnu hurtigere
mellem Danmark og USA.

De internationale tech-giganter har allerede tre
datacentre i Danmark – og flere er på vej. De kan
skubbe på den grønne omstilling af energisektoren
og skabe flere arbejdspladser lokalt.

tekst MADS BRANDSEN
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STORE AREALER
Selvom data i sig selv kun fylder i mega-

bytes, så kræver det masser af fysisk plads at
håndtere store datamængder. Alene datacentret
i Odense er på 56.000 m2, eller hvad der svarer til

knap 8 fodboldbaner, eller hele 70 parcelhusgrunde.

Hellige haller
fyldt med data
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HER ER CENTRENE:
Der er i øjeblikket tre datacentre i Danmark og
flere på vej. Ifølge COWI vil Danmark i 2040
have ni store datacentre. Til den tid vurderer
Energistyrelsen, at datacentrene bruger 22
procent af Danmarks samlede energiforbrug.
Odense: Facebook indviede i efteråret 2019
et datacenter på 56.000 kvadratmeter. Det
udvides med en tredje bygning i 2023. Cen-
trets energiforbrug på 40MWkommer fra en
vindmøllepark og et vandkraftcenter i Norge.
Returvarmen udledes i fjernvarmenettet og kan
opvarme 7.000 husstande i Odense.

Fredericia: I november 2020 åbnede
Google et datacenter i Fredericia, der
er CO2-neutralt. Det drives af energi fra
fem solparker og er ifølgeGoogle selv et
af de grønneste i verden.
Viborg:Apple åbnede i september

2020 sit datacenter i Foulum uden for Viborg.
Apple leverer selv strøm til centret med en
solcellepark i Thisted og to kæmpevindmøller
i Esbjerg. I første omgang består centret af en
serverhal, men grunden har plads til udvidelser.
Et sted på Sjælland:Microsoft planlæg-
ger at etablere en såkaldt datacenterregion på
Sjælland. Der bliver tale om tre datacentre, der
er forbundet. De vil ligge tre forskellige steder.
Beliggenheden er endnu ukendt, men centrene
vil alle blive forsynet med grøn energi. Det er
heller ikke kendt, hvornår centrene åbner.

Udover disse store datacentre findes der seks
mindre: Telia driver fire i Københavnsområdet,
hvor også Digiplex og Interxion har hvert et.

DATA FLYDER
FRIT I EU
EU har vedtaget, at med-
lemslande ikke længere
må kræve, at data opbe-
vares i et bestemt EU-
medlemsland. Det skal
lette virksomheders brug af
cloud-løsninger og give da-
tacenterindustrien nye mu-
ligheder. Undtaget er dog
data, hvor det af hensyn til
den offentlige sikkerhed er
rimeligt at kræve, at dataene
opbevares i et bestemt land.

I forhold til de
store kabler,
der transpor-

terer store datamængder
rundt i verden, ligger
vi virkelig et godt sted.
Det betyder, atman kan
transporteremeget store
mængder data påmeget
kort tid, siger han.
Chefkonsulent Poul Noer,
Dansk Erhverv. Til DR.
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